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JAARLIJKSE BAROMETER 2021 

 
 
 

4.002 ONDERZOCHTE BEDRIJVEN 
 
Deze tweede barometer van Skyforce is gebaseerd op individuele bezoeken en interviews 

van 4.002 Belgische bedrijven, uitgevoerd over een periode van meer dan een jaar, tussen 

januari 2020 en april 2021. De gemiddelde tijd om onze enquête te beantwoorden bedroeg 

21 minuten. Onze consultants hebben de managers van deze bedrijven rechtstreeks 

geïnterviewd. Het gaat in wezen om micro-ondernemingen met minder dan vijf 

werknemers. De barometer van Skyforce is het grootste onderzoek naar cyberbeveiliging 

in België bij deze categorie bedrijven. 

 

 

BELANGRIJKSTE CONCLUSIES VAN DE EDITIE 2021 
 

  

• Verwarring privé-pro 

• Micro-ondernemingen gebruiken te 
vaak dezelfde apparatuur, dezelfde 

wachtwoorden voor hun privégebruik  

 

• Geen back-up 

• Twee derde van de bedrijven maakt 
geen automatische back-ups van hun 

gegevens 

 

  

• Onvoorbereid 

• De meerderheid van de ondervraagde 
bedrijven wordt in hoge mate 
blootgesteld aan aanvallen 

 

• Vrije data 

• Versleuteling van vertrouwelijke 
gegevens ontbreekt vrijwel volledig 
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• Cybercriminaliteit  
• 2020, een triest recordjaar 

• Acht op de tien Belgische bedrijven zijn slachtoffer van een cyberaanval 
 

 

 
MEER DAN DE HELFT VAN DE BELGEN EN BIJNA ACHT GROTE BEDRIJVEN OP DE TIEN 
WERDEN IN 2020 HET SLACHTOFFER VAN EEN HACKPOGING (ECHO)(DE TIJD, CCB). 

MICRO-ONDERNEMINGEN WORDEN STEEDS MEER BLOOTGESTELD EN SOMMIGE 
LANDEN, MET INBEGRIP VAN FRANKRIJK, HEBBEN BESLOTEN VAN 

CYBERBEVEILIGING EEN NATIONALE PRIORITEIT TE MAKEN.  
 

Om te reageren op de explosie van 
computeraanvallen die overheidsinstanties, 
ziekenhuizen en bedrijven treffen, investeert 
Frankrijk een miljard euro om zijn sector 
cyberbeveiliging te versterken. De Staat heeft 
het voornemen aangekondigd het aantal 
experts te verdubbelen om de omzet van de 
sector te verhogen van 8,3 miljard euro in 2020 
naar 25 miljard in 2025. 
 
EN IN BELGIË ? 
 
In België verduidelijkte premier Alexander De 
Croo van zijn kant dat cyberbeveiliging een 
prioriteit is voor de regering.  
 
De recente hacking van het Belnet-netwerk 
heeft duidelijk de alarmklok geluid over de 
dringendheid van een reactie. Belnet vormt de 
kern van het internet in België. Deze publieke 
organisatie verbindt de federale overheid en de 
openbare besturen, maar ook het universitair 
onderwijs, ziekenhuizen en culturele 
instellingen.  
 
Deze aanval onderbrak de vergaderingen in de 
Kamer, schortte het werk van het Waals-
Brusselse parlement op en trof zelfs 
vaccinatiecentra.  
 
Op bedrijfsniveau is de situatie zeer 
zorgwekkend, aangezien cybercriminaliteit nu 
een duidelijke impact heeft op de economie.  
Onze barometer beoordeelt het niveau van 
bescherming (niet-bescherming) van onze 
micro-ondernemingen en KMO's.  
 
Deze zijn grotendeels niet bestand tegen een 
aanval.  
 
 

 
 
HET GEMIDDELDE BEDRAG AAN LOSGELD 
DAT DOOR BEDRIJVEN IS BETAALD 
BEDRAAGT € 11.900 
 
Uit het onderzoek van Hiscox bij 529 Belgische 
bedrijven blijkt dat 40% van hen in 2020 het 
slachtoffer werd van een computeraanval, 
voornamelijk van ransomware waarmee 
hackers bestanden op een computer blokkeren 
en losgeld eisen om deze vrij te geven, met als 
gemiddelde bedrag... € 11.900 !  
 
Volgens PwC is cybercriminaliteit nu de meest 
voorkomende vorm van economische 
criminaliteit in België (53%), met een tweede 
plaats wereldwijd (31%) na de verduistering van 
activa (45%).  
 
Bijna de helft (47%) van de Belgische bedrijven 
heeft de voorbije twee jaar de financiële 
verplichtingen in de strijd tegen economische 
criminaliteit verhoogd (42% wereldwijd). 
Helaas worden deze investeringen vooral 
gedaan door grote en zeer grote bedrijven: bij 
micro-ondernemingen en KMO's duurt het lang 
vooraleer ze begrijpen hoe dringend het is om 
in beveiligingstoepassingen voor computers te 
investeren. 
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PROFIELEN-TYPE 
BEVRAAGDE BEDRIJVEN 
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Typische profielen van  
deelnemende bedrijven 

 
• 4.002 geïnterviewde bedrijven, 2.109 in Vlaanderen, 1.893 in Wallonië en Brussel 

 

 

 

Onze consultants zijn door heel België gereisd, 

van grote stedelijke gebieden tot de meest 

afgelegen gemeenten en dorpen.  

 

In bijna alle gevallen was onze contactpersoon 

de belangrijkste manager of medewerker van 

het bedrijf. 

 

De steekproef is zowel zeer groot als zeer 

gevarieerd wat de sectoren betreft : 

handelszaken (in de breedste zin van het 

woord), bouw en huisvesting, die de drie meest 

vertegenwoordigde sectoren vormen (samen 

75% van de ondervraagden).  

 

Dit zijn ook de sectoren die het grootste deel uitmaken van de kleine ondernemingen in België.  

 

De uitsplitsing per sector is nagenoeg identiek tussen Vlaanderen en Wallonië-Brussel. 

 

 
Focus op micro-ondernemingen 

Aantal werknemers 
________ 

 

1 werknemer         26% 

Tussen 2 en 5        64% 

Meer dan        10% 

 

 

Zoals we kunnen zien, heeft 90% van de 4.002 ondervraagde bedrijven minder dan 6 werknemers in 

dienst.  

 

De enquête is volledig gericht op micro-ondernemingen, ook al hebben meer dan 10% van de bevraagde 

bedrijven meer dan 5 werknemers en 2% meer dan 10 werknemers.  

  

2109
1893

Geïnterviewde bedrijven

Flandre Wallonie-BXL
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GEBRUIK 
EN AANWEZIGHEID  
OP HET INTERNET 
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Gebruik en aanwezigheid op het internet 
• Onze micro-ondernemingen zijn onvoldoende uitgerust en geïnformeerd 

 

 

 

De ondervraagde managers gebruiken het internet op zeer uiteenlopende wijze. Er is een duidelijk 

regionaal verschil. In Wallonië en Brussel heeft slechts 53% van de micro-ondernemingen een 

website, terwijl dat in Vlaanderen bijna 82% is.  

 

HEBT U EEN WEBSITE ? 
_______ 

  

Op de vraag 'hebt u een webshop' is de situatie gelijklopender: 87% van de Vlaamse bedrijven en 

94% van de Waalse en Brusselse bedrijven heeft geen webshop. 10% zegt een webshop te hebben, 

wat 1% meer is dan in onze vorige barometer. 

 

 

HEBT U EEN WEBSHOP ? 
_______ 

  

 

JA
81,2%

NEEN
18,8%

JA
53,25%

NEEN
46,75%

JA
12,9%

NEEN
87,1%

JA
6,3%

NEEN
93,7%

VLAANDEREN WALLONIË EN BRUSSEL 

VLAANDEREN WALLONIË EN BRUSSEL 
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Online bankieren en online winkelen 
• Een verschil tussen 'online aanwezigheid' en webgebruik 

 

 

 

98,5% van de managers doet zijn bankzaken via internet, een stijging van 1,5% in vergelijking met 

ons vorige onderzoek. 91,7% van de managers in Vlaanderen winkelt online, tegenover 78% in 

Wallonië en Brussel.  

 
WINKELT U OP HET INTERNET ? 

_______ 

  

Net als vorig jaar is er geen duidelijke grens tussen persoonlijk en professioneel gebruik van 

corporate IT. De computer van de manager, of het nu gaat om een desktop of een laptop, wordt in 

de meeste gevallen duidelijk gebruikt voor privédoeleinden.  

 

82% van de managers antwoordt bevestigend op de vraag ' gebruikt u uw bedrijfscomputer voor 

toegang tot sociale netwerken '. Dit is niet onbelangrijk als we het hebben over beveiliging.  

 

Cookies kunnen hackers bijvoorbeeld in de verleiding brengen om de inhoud ervan te misbruiken 

en deze persoonsgegevens te gebruiken voor kwaadaardige doeleinden, inclusief cyberaanvallen.  

 

Het proces is relatief eenvoudig: als de hacker 

fysiek toegang heeft tot de machine, hoeft hij deze 

gegevens, die toegankelijk zijn met een paar 

klikken, alleen maar te kopiëren op een USB-stick.  

 

Het op afstand opvragen van cookies is 

minder eenvoudig maar ook mogelijk...  

  

JA

91,7%

NEEN
8,3%

JA

78,2%

NEEN
21,8%

VLAANDEREN WALLONIË EN BRUSSEL 

Gevaarlijke combinatie 
87,3% VAN DE MANAGERS VAN MICRO-

ONDERNEMINGEN GEBRUIKT DE 
BEDRIJFSCOMPUTER ALS PERSOONLIJKE 

COMPUTER, MET EEN VERHOOGDE BLOOTSTELLING 
AAN RISICO'S ALS GEVOLG. 
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BEVEILIGING 
ANALYSE VAN  

DE SITUATIE 
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• Beveiliging van onze micro-
ondernemingen/KMO's 

•  
• Een minderheid van de bedrijven wordt beschermd door professionals 

 

 

 
 
Slechts 22% van de bedrijven wordt 

beschermd door een professional, IT-

specialist of externe dienstverlener. 78% 

vertrouwt IT-beveiliging toe aan hun manager 

of… aan niemand.  

 

Deze situatie is buitengewoon zorgwekkend : 

bijna alle computerinbraken kunnen 

gemakkelijk worden vermeden. 

 

Na het succesvol installeren van ransomware 

betalen bedrijven een gemiddeld bedrag van € 

11.900 aan losgeld om de gegevens en 

normale werking te herstellen. Het is dringend 

noodzakelijk dat Belgische bedrijven van elke 

omvang, dus ook micro-ondernemingen die 

overmatig blootgesteld zijn aan risico's, zich 

dekken en beschermen.  

 

Het verdict is zwaar : de meeste micro-

ondernemingen/KMO's maken zich niet 

voldoende zorgen om hun IT-beveiliging. Het is 

echter noodzakelijk dat deze kleine bedrijven 

over een effectief beveiligingssysteem 

beschikken.  

 

Als de meeste micro-ondernemingen de fout 

maken professionele IT-bescherming te 

negeren, komt dat vaak omdat zij IT-beveiliging 

als secundair beschouwen rekening houdend 

met hun beperkte middelen.  

 

HACKERS HOUDEN VAN GEMAKKELIJKE 

DOELWITTEN 

 

Hackers geven echter de voorkeur aan 

gemakkelijke doelwitten. Ze weten 

vanzelfsprekend dat grote bedrijven niet alleen 

een zeer efficiënt beveiligingssysteem hebben, 

maar ook aanzienlijke juridische stappen 

kunnen ondernemen. Voor hen is het 

gemakkelijker hun pijlen te richten op micro-

ondernemingen. De hinder voor het werking 

van het bedrijf is direct. Veel bedrijven gaan 

failliet na een aanval. 

 

Het opzetten van een IT-afdeling of het 

aanwerven van een IT-manager 

vertegenwoordigt misschien een te groot 

budget voor een micro-onderneming, maar 

vandaag bestaan er oplossingen op de markt 

waarmee elke micro-onderneming de 

beveiliging van het IT-systeem van het bedrijf 

kan optimaliseren. Dit is met name wat 

Skyforce biedt met de Cyberbox, die een 

combinatie van verschillende essentiële 

beschermingstools biedt ter bescherming 

tegen indringers en computeraanvallen.   

40% 38%

19%

3%

Wie beheert de IT-beveiliging van uw bedrijf? 

Ikzelf Persoon Een externe dienstverlener Een interne IT-specialist 
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• Bescherming, analyse van de situatie 
• Hoe worden onze micro-ondernemingen/KMO's beschermd? 

 

 

 

De ondervraagde bedrijven hebben in de beste gevallen onvolledige bescherming en in de meeste 

gevallen helaas een systeem dat uiterst kwetsbaar is voor bedreigingen. Bij gegevensverlies 

beschikt slechts 36% over automatische back-ups die de schade kunnen beperken. In de wereld 

van micro-onderneminge denkt bijna niemand aan het versleutelen van gegevens. Dit betekent dat 

in geval van inbraak privé-, vertrouwelijke en gevoelige gegevens, en heel vaak wachtwoorden, 

gemakkelijk toegankelijk zijn voor hackers. Opmerkelijk is dat we in de enquête vaak zien dat 

managers ten onrechte denken dat ze een firewall in hun besturingssysteem hebben geïntegreerd. 

 

 

  

 

Beschikt u over  
een antivirusprogramma ? 

Beschikt u over  
anti-spyware software ? 

 

Ja  63,5% 
Nee  36,5% 

 

Ja  18,6% 
Nee  81,4% 

 

 

 

  

 

Beschikt u over  
anti-spam software ? 

Beschikt u over  
een firewall ? 

 

Ja  22,4% 
Nee  77,6% 

 

Ja  51,3% 
Nee  48,7% 

 

 

 

  

 

Maakt u automatische  
back-ups van uw gegevens ?  

Zijn uw gegevens  
versleuteld ?  

 

Ja  36,2% 
Nee  63,8% 

 

Ja  6,9% 
Nee  93,1% 
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• Verwarring privé-pro 
• Gevaar nummer 1 voor micro-ondernemingen 

 

 

 

Als we één zorgwekkend cijfer uit dit onderzoek kunnen halen, dan is dit het gebrek aan 

basisbescherming voor micro-ondernemingen.  

 

58% van de respondenten gebruikt dezelfde, vaak te eenvoudige wachtwoorden voor hun 

professionele toepassingen, de toegang tot hun computer, hun sociale netwerken en hun online 

aankopen. In de huidige situatie, waarin veel computeraanvallen massaal geautomatiseerd en 

'blind' door hackers worden uitgevoerd, vormt dit bijna een uitnodiging tot hacking en diefstal van 

gegevens.  

 

 

 
 

  

 
“Hebt u het wifi-wachtwoord van 
het bedrijf aan iemand buiten het 

bedrijf meegedeeld ?” 
 

 
“Verwijdert u gegevens van oude 

apparaten die u vervangt?” 
 

Ja 61,3% 
Nee 38,7% 

Nee 67,1% 
Ja 32,9% 
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• Interventiestatistieken 
• Skyforce beschermt bijna 2.000 Belgische bedrijven 

 

 

 

Vandaag zorgt Skyforce voor de IT-beveiliging van bijna 2.000 Belgische bedrijven. We 

installeren de Cyberbox bij onze klanten, een in eigen huis ontwikkelde UTM die meer dan 

6 verschillende technologieën gebruikt.  

 

Het doet voornamelijk dienst als:  

1. inbraakdetectie en-preventiesysteem  

2. domeinfiltersysteem  

 

De onderstaande maandcijfers zijn het gemiddelde van netwerkpakketten en inkomende 

en/of uitgaande verzoeken die door Cyberbox zijn geblokkeerd, in de periode van maart 

2020 tot januari 2021.  
 

 

 
 

Met ons inbraakdetectie- en -preventiesysteem blokkeerde één Cyberbox de afgelopen 

maanden tussen de 58 en 69 netwerkpakketten per maand en per klant. Ofwel 2 per dag, 

per beschermd bedrijf. We kunnen in deze grafiek duidelijk zien dat de inbraakpogingen 

in 2020 explosief zijn toegenomen, namelijk verviervoudigd in de loop van de periode.   

Aantal door Cyberbox geblokkeerde verzoeken 
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Ransomware, een plaag 

Ransomware is nu de meest voorkomende aanval 
 

 

 

Ons domeinfiltersysteem is geïntegreerd in de Cyberbox en blokkeert tussen de 15.000 

en 19.000 verdachte verzoeken per maand en per klant. De meeste geblokkeerde feeds 

zijn mogelijk gerelateerd aan phishing en/of ransomware. Het hele Cyberbox-netwerk zal 

de afgelopen maanden gemiddeld meer dan 12.000 maandelijkse blokkades hebben 

doorgevoerd. Dat wil zeggen 9 maandelijkse blokkades per bedrijf en per maand.  

 

 Ransomware , ransomware software of afpersingssoftware is schadelijke software die 

persoonlijke gegevens gijzelt.  

 

De eis van losgeld houdt niet alleen een financieel verlies in : de activiteiten van het bedrijf 

werden eerst onderbroken en de psychologische gevolgen voor de managers mogen niet 

worden , zoals bijv. verlies of diefstal van gegevens, gedwongen inactiviteit, het gevoel 

gegijzeld te zijn door de situatie...  

 

Phishing is een techniek die door fraudeurs wordt gebruikt om persoonlijke informatie te 

verkrijgen met de bedoeling identiteitsdiefstal te plegen. Over de hele periode blokkeert 

elke Cyberbox gemiddeld 13 tot 26 phishing-pogingen per maand. In de afgelopen 

maanden is de trend gestabiliseerd tussen 18 en 20 phishing-pogingen per bedrijf per 

maand.  

 

Elke maand krijgt een op de vijftien Cyberboxes te maken met een aanval door 

ransomware. Dit cijfer kan in de meest kritieke maanden oplopen tot een op de twee 

Cyberboxen.  In de afgelopen maanden hebben we een grote toename van deze aanvallen 

gezien, voornamelijk als gevolg van 2 types van ransomware, varianten van de beroemde 

Wannacry die in 2017 woedde. 
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• Hitparade 2021 
• Classificatie van infecties per type 

 

 

 

Bij Skyforce konden onze teams op afstand ingrijpen om  

bijna 34.772 infecties te verhelpen, waarvan we hieronder een lijst geven. 

 
1. OSX/Adware.Synataeb.B  Adware       

2. POPunder JS    Adware       

3. Adport     Adware       

4. ScrInject     Trojan       

5. MindSpark    Malware       

6. Atocari     Adware       

7. Neoreklami    Adware       

8. ExAds     Adware       

9. PEMAlform    Malware      

10. ML Augur     Trojan       

 
  

 

" 2020  heeft de groeiende complexiteit 

van cyberspace en de diversificatie van 

de aard van cyberaanvallen versneld. De 

door onze teams geblokkeerde 

inbraakpogingen zijn simpelweg 

verdubbeld en, nog verontrustender, de 

cijfers laten zien dat we op weg zijn 

naar een nieuwe verdubbeling in 2021 ”. 

 

 

Philippe Verwerft 
CTO Skyforce 
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Cyberbeveiliging - de bewustwording ? 
•  

Het is dringend noodzakelijk dat onze micro-ondernemingen opmerkzaam worden 
gemaakt , beter worden opgeleid en beter bewust worden van de risico's en gevaren, 
maar ook van de oplossingen en maatregelen die moeten worden genomen voor hun 

IT-beveiliging. 
 

 

 
De managers van micro-ondernemingen en KMO's doen alles tegelijk en combineren alle functies: 

verkoop, boekhouding, juridisch, administratie... het is duidelijk dat ze er niet nog een extra functie 

willen aan toevoegen zoals het garant staan voor de IT-beveiliging van hun bedrijf. En toch 

verplicht de wereld waarin we leven hen daartoe : het is dringend noodzakelijk dat ze zich 

voorbereiden  en hun bedrijf uitrusten met geschikte en effectieve beschermingssystemen.  

 

Onze managers worden zich bewust van de urgentie van deze sensibilisatie. Van onze kant 

publiceren we elk jaar deze barometer waarmee we de evolutie van de voorzieningen van kleine 

bedrijven kunnen meten : antivirus, firewalls, back-ups, encryptiesoftware… zoals we vaststellen, 

is er nog een lange weg te gaan. Dit is de missie die Skyforce zichzelf heeft opgelegd: bedrijven, 

zelfs de kleinste, beschermen tegen cyberaanvallen. 

 

 
Deze eerste Skyforce-barometer - uitgevoerd met de steun van onze partner Kaspersky - 

maakt een verontrustende balans op van de situatie en roept alle betrokkenen 

(werkgeversorganisaties, overheden, bedrijfsfederaties, enz.) op om ingrijpende 

maatregelen te treffen om ervoor te zorgen dat onze bedrijven worden beveiligd. 

 
 
 

 
 

Christophe Henri, Pierre-Olivier Glachant, Philippe Verwerft, Mathieu Lardinois, mede-oprichters van Skyforce 
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OVER SKYFORCE 
 
Skyforce werd in 2019 opgericht met vestiging in Waterloo en plaatst zich als pionier op 

de markt van geïntegreerde cyberbeveiligingsdiensten voor zeer kleine, kleine en 

middelgrote ondernemingen. 

 

Dankzij een innovatief en nieuw beveiligingsconcept ondersteunen wij onze klanten bij het 

beveiligingsbeheer van hun IT-infrastructuur, of het nu gaat om een individuele gebruiker 

of een netwerk. Innovatie, constante monitoring, methodologie en zorgvuldigheid staan 

centraal in onze ambitie om internationaal toonaangevend te worden op het gebied van 

digitale beveiliging.  

 

Onze expertise is gericht op alle bedrijfssectoren. Meer dan 800 bedrijven in België 

hebben ons reeds hun cyberbeveiliging toevertrouwd, wat van Skyforce een belangrijke 

speler maakt op het gebied van IT-beveiliging voor kleine ondernemingen.  

 

Elk jaar publiceren we de 'Jaarlijkse cyberbeveiligingsbarometer van Belgische micro-

ondernemingen en KMO's' om het grote publiek, organisaties en de bedrijfswereld te 

sensibiliseren over de uitdagingen die de snel groeiende cybercriminaliteit met zich 

meebrengt. 

 

De cyberkwetsbaarheid van onze bedrijven  
is niet onvermijdelijk : laten we ze bestrijden. 

 

 

 
 

SKYFORCE BV 
Richelledreef 167, 1410 Waterloo 

+32 (0)2 899 75 50 – info@skyforce.be 
 
 
 
 


